
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2022/202315016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Deseño e xestión da produción gráfica Ciclos
formativos de
grao superior

CSARG01Artes gráficas Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1417 Materiais de produción gráfica 42022/2023 133133

MP1417_12 Identificación e caracterización dos materiais de produción gráfica 42022/2023 100100

MP1417_22 Xestión do aprovisionamento e da almacenaxe dos materiais de
produción

42022/2023 3333

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MANUEL FUENTES DAPARTE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Contextualización do contorno produtivo:

A industria do Papel e as Artes Gráficas en Galicia agrupa no 2005 un total de 1104 empresas, das que un 95% dedícanse a Edición, artes gráficas

e reproducción de soportes gravados.

En canto a distribución provincial das empresas na comunidade galega, a maior parte dos locais estan situados en A Coruña (47,17%), seguido en

orde de importancia por Pontevedra (37,61%).

Acusada atomización das unidades productivas do sector galego de artes gráficas, tratándose dunha actividade na que operan un elevado número

de empresas pequenas.

Produtividade en termos monetarios no sector de artes gráficas galego inferior  á rexistrada para o total da Industria, mentres que o crecemento de

afiliación a Seguridade Social é superior a media galega dos últimos sete anos.

Polo que respecta o soporte tecnolóxico para o desenvolvemento da actividade gráfica o 67,1% das empresas que ofertan servizos de impresión

utilizan tecnoloxía offset. A continuación situase a tecnoloxía dixital de pequeno formato cun (36%) e a de grande formato (26,7%). Cabe destacar

tamén a importante utilización de serigrafía cun porcentaxe do 18,7%.

En canto as perspectivas destas tecnoloxías para os próximos anos, apreciase que, salvo no caso da serigrafía, máis do 40% das industrias teñen

previsto aumentala súa actividade coas tecnoloxías que utilizan. No que respecta a tecnoloxía dixital máis do 70% das empresas que as empregan

actualmente formúlanse incrementar a súa actividade.

Cobran cada día máis importancia os soportes non papeleiros, e así se pode apreciar en tódalas nosas comarcas de influencia onde se implantan

cada vez máis empresas dedicadas a elaboración de productos gráficos feitos con soportes non absorbentes como son os plásticos en tódalas

súas variedades imprimibles. Tradicionalmente e asociada a industria conserveira ten moita importancia en Galicia o sector metalgráfico que

traballa soportes metálicos.

 Nas serigráficas, de amplia implantación nos arredores do centro, realizanse todo tipo de produtos gráficos en soportes textiles, plásticos, papel,

vidrio, etc..

Para tan amplia variedade de soportes e necesaria a utilización de unha amplia variedade de tintas de composición, propiedades e características

moi distintas.

A hora de elaborar a programación deste módulo tivemos moi en conta, tal como se pode apreciar nas súas páxinas, de adecuadar tódolos

aspectos da mesma as característica do ambito produtivo expostas anteriormente.

Cabe sinalar neste apartado o feito de que o centro posúe a carta Erasmus e varios estudantes do ciclo superior realizaron as prácticas en

empresas do estranxeiro.

Tipoloxía do alumnado:

A tipoloxía do alumnado, nun grupo de 22 estudantes, é moi heteroxénea ao ter distintas procedencias xeográficas,  normalmente nun entorno no

que se mesturan a orixe rural e a urbana, e con distintas bagaxes culturais ao contar con estudantes procedentes de proba de acceso a ciclos

superiores, de bacharelato, de ciclos superiores e mesmo licenciaturas universitarias.

Contextualización do módulo:

O papel formativo deste módulo é o de contribuír ao coñecemento e profundización dos conceptos relacionados cos materiais empregados no

proceso gráfico, considerando a importancia do papel que xogan na obtención dun produto gráfico de calidade.

No nivel conceptual proponse tamén unha reflexión sobre a relación dos contidos do módulo cos restantes módulos do ciclo formativo, pois ao ser

este un módulo transversal esta interrelacionado cos contidos dos demais módulos do ciclo formativo.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Breve descrición dos componentes do papel, do proceso de fabricación e dos tratamentos superficiais. Análise
de características e clasificación dos soportes de papel. Parámetros de control de calidade dos soportes
papeleiros, ensaios de control e normativa aplicable

Os soportes
papeleiros

30 30

2 Estudo dos tipos e características das películas plásticas e dos materiais complexos que se empre-gan na
produción gráfica

Os soportes
complexos e non
papeleiros

15 10

3 Estudo e análise dos elementos que compoñen a tinta e as súas características, dos procesos de secado e das
diferenzas en función dos sistemas de impresión

As tintas 35 30

4 Análise das características e normativa dos adhesivos, vernices, parafinas e láminas empregados nos produtos
gráficos

Tratamentos
superficiais dos
produtos gráficos

10 10

5 Análise das características da prancha offset, a pantalla de serigrafía e o cliché flexográficoAs formas impresoras 10 10

6 Identificación de
materiais

18 5

7 Aprovisionamento de
materiais

15 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Os soportes papeleiros 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os soportes de impresión, para o que analiza a compatibilidade co produto gráfico e demais materiais NO

RA4 - Valora o cumprimento dos criterios de calidade dos materiais, comprobando as súas características SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Avaliáronse as necesidades físicas e funcionais dos soportes de impresión en relación coa estrutura final do produto gráfico definido no proxecto

CA1.2 Determináronse as características básicas do soporte

   CA1.2.1 Determináronse as características básicas do soporte papelerio

CA1.3 Avaliáronse os aspectos estratéxicos do produto gráfico que determinan a selección do material de soporte

CA1.4 Determináronse as características do soporte que respondan ás necesidades estéticas do proxecto

CA1.5 Seleccionouse o tipo de soporte para as probas de preimpresión simulando o produto final, atendendo a criterios definidos por provedores, aos tamaños normalizados e ás limitacións
dos equipamentos

CA1.6 Determináronse os requisitos técnicos do soporte canto a resistencias químicas e mecánicas

CA1.7 Determinouse a cantidade e o formato dos soportes non normalizados para permitir a optimización do material

CA1.8 Identificouse o soporte nun mostrario e analizáronse as súas características en relación coa súa composición e os seus acabamentos

CA4.1 Analizáronse os procedementos de calidade establecidos pola empresa en relación ao control dos materiais

CA4.2 Seleccionáronse as mostras que se deben controlar de cada lote de material, seguindo as instrucións especificadas nos procedementos de calidade

CA4.3 Preparáronse os equipamentos de medición e ensaio segundo as instrucións definidas nos procedementos de calidade

CA4.4 Realizáronse coa periodicidade establecida os ensaios dos materiais de produción, seguindo as instrucións dos procedementos de calidade, e rexistráronse as medicións nas fichas
correspondentes

CA4.5 Comparáronse os valores obtidos nos ensaios cos estándares de referencia

CA4.6 Comunicáronselle á persoa responsable de calidade os materiais cuxas variables estean fóra das marxes de tolerancia, e achegouse ficha de ensaios

4.1.e) Contidos

Contidos

 Produtos gráficos: clasificación; características físicas, estruturais e de resistencia.

 0Propiedades de resistencia química e mecánica dos soportes.
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Contidos

  Operacións de encadernación e acabamento do produto gráfico.

  Elección e cálculo de soportes de impresión.

 Produtos gráficos: características estéticas e de acabamento.

 Características básicas dos soportes de impresión.

 Compoñentes dos soportes.

 Clasificación dos soportes.

 Formatos normalizados e comerciais dos soportes.

 Necesidades estruturais dos soportes.

 Determinación da gramaxe, os acabamentos e a cor.

 Soportes para as probas.

 Procedementos e instrucións de traballo. Protocolos de medición e notación.

 Manual de calidade: ensaios e equipamentos; instrumentación e calibración.

 Selección de mostras: métodos de mostraxe. Representatividade das mostras.

 Rexistro das mostras.

 Equipamentos de medición das características dos soportes, das tintas e os vernices, e das características dos adhesivos.

 Proceso de calibración e mantemento.

 Certificación dos equipamentos de medida.

 Normas sobre soportes, tintas, vernices e colas para a industria gráfica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Os soportes complexos e non papeleiros 15

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os soportes de impresión, para o que analiza a compatibilidade co produto gráfico e demais materiais NO

RA4 - Valora o cumprimento dos criterios de calidade dos materiais, comprobando as súas características NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Determináronse as características básicas do soporte

   CA1.2.2 Determináronse as características básicas do soporte non papeleiro

CA1.6 Determináronse os requisitos técnicos do soporte canto a resistencias químicas e mecánicas

CA1.7 Determinouse a cantidade e o formato dos soportes non normalizados para permitir a optimización do material

CA1.8 Identificouse o soporte nun mostrario e analizáronse as súas características en relación coa súa composición e os seus acabamentos

CA4.1 Analizáronse os procedementos de calidade establecidos pola empresa en relación ao control dos materiais

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Propiedades de resistencia química e mecánica dos soportes.

  Elección e cálculo de soportes de impresión.

 Características básicas dos soportes de impresión.

 Compoñentes dos soportes.

 Clasificación dos soportes.

 Formatos normalizados e comerciais dos soportes.

 Necesidades estruturais dos soportes.

 Determinación da gramaxe, os acabamentos e a cor.

 Procedementos e instrucións de traballo. Protocolos de medición e notación.

 Manual de calidade: ensaios e equipamentos; instrumentación e calibración.

 Selección de mostras: métodos de mostraxe. Representatividade das mostras.

 Equipamentos de medición das características dos soportes, das tintas e os vernices, e das características dos adhesivos.

 Normas sobre soportes, tintas, vernices e colas para a industria gráfica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 As tintas 35

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece as características das formas impresoras, tintas, vernices e colas, e deduce a compatibilidade cos demais materiais e co traballo gráfico NO

RA4 - Valora o cumprimento dos criterios de calidade dos materiais, comprobando as súas características SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.2 Seleccionáronse os vernices, os aditivos e as tintas, tendo en conta o tipo de soporte que se vaia imprimir, a compatibilidade entre eles e os requisitos de calidade

CA2.3 Cubríronse e actualizáronse os documentos de especificacións das tintas e dos vernices, recollendo as características físicas e químicas, e o seu comportamento

CA2.4 Definíronse as características das tintas e dos vernices mediante ensaios fisicoquímicos, atendendo á normativa sobre utilización de materiais en contacto con alimentos

CA2.5 Establecéronse as características técnicas dos materiais e as exixencias da certificación requirida

CA2.6 Definíronse as propiedades ligantes e de secado das colas e dos adhesivos, atendendo ás características dos soportes, á compatibilidade e ás necesidades de produción

CA2.7 Definíronse as características fisicoquímicas mediante a adición de produtos auxiliares, para mellorar a súa funcionalidade e o seu rendemento

CA2.8 Cubriuse o documento de especificacións e o rexistro de fichas técnicas de xeito que se garanta a identificación das colas e dos adhesivos mediante a correcta etiquetaxe dos
produtos

CA4.1 Analizáronse os procedementos de calidade establecidos pola empresa en relación ao control dos materiais

CA4.2 Seleccionáronse as mostras que se deben controlar de cada lote de material, seguindo as instrucións especificadas nos procedementos de calidade

CA4.3 Preparáronse os equipamentos de medición e ensaio segundo as instrucións definidas nos procedementos de calidade

CA4.4 Realizáronse coa periodicidade establecida os ensaios dos materiais de produción, seguindo as instrucións dos procedementos de calidade, e rexistráronse as medicións nas fichas
correspondentes

CA4.5 Comparáronse os valores obtidos nos ensaios cos estándares de referencia

CA4.6 Comunicáronselle á persoa responsable de calidade os materiais cuxas variables estean fóra das marxes de tolerancia, e achegouse ficha de ensaios

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tintas: clasificación; compoñentes.

 0Proceso de preparación dos adhesivos e das colas.

  Normativa relacionada con adhesivos.

  Normativa relacionada con materiais en contacto con alimentos.

 Características das tintas e sistemas de secado.
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Contidos

 Normativa relacionada coas tintas.

 Funcionamento e transferencia de tinta das formas impresoras.

 Vernices e aditivos. Aditivos e acondicionamento dos vernices.

 Ensaios e normativa para determinar as características da tinta. Instrumentación e equipamentos de medición das características das tintas. Preparación das tintas para a impresión.

 Adhesivos: clasificacións; compoñentes.

 Estrutura e clasificación das propiedades dos adhesivos.

 Procedementos e instrucións de traballo. Protocolos de medición e notación.

 Manual de calidade: ensaios e equipamentos; instrumentación e calibración.

 Selección de mostras: métodos de mostraxe. Representatividade das mostras.

 Rexistro das mostras.

 Equipamentos de medición das características dos soportes, das tintas e os vernices, e das características dos adhesivos.

 Proceso de calibración e mantemento.

 Certificación dos equipamentos de medida.

 Normas sobre soportes, tintas, vernices e colas para a industria gráfica.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tratamentos superficiais dos produtos gráficos 10

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina os tratamentos superficiais que se lles deben aplicar aos materiais, e define as operacións e a secuencia do proceso SI

RA4 - Valora o cumprimento dos criterios de calidade dos materiais, comprobando as súas características NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizáronse os aspectos estéticos do proxecto en relación ao tratamento superficial que cumpra aplicar

CA3.2 Determináronse as necesidades fisicoquímicas do produto gráfico, en relación ao tratamento superficial que haxa que aplicar

CA3.3 Deducíronse os tratamentos superficiais máis adecuados ao material que se vaia tratar

CA3.4 Realizouse a selección de tratamento de vernizado e o tipo de material de laminado

CA3.5 Proxectáronse os tratamentos superficiais dos materiais que vaian estar en contacto con produtos alimentarios, consonte a normativa

CA3.6 Programáronse as operacións do proceso, asegurando a dispoñibilidade de materiais e da calidade requirida

CA4.1 Analizáronse os procedementos de calidade establecidos pola empresa en relación ao control dos materiais

4.4.e) Contidos

Contidos

 Resistencia dos soportes á luz, á humidade, ás graxas, aos álcalis, aos ácidos e aos alcohois.

 Tratamentos superficiais na industria gráfica.

 Vernizadura: tipos, características e sistema de secado. Parafinaxe: equipamentos e procedemento de aplicación.

 Laminación: equipamentos e procedemento de aplicación.

 Normativa relacionada con envases de alimentos.

 Procedementos e instrucións de traballo. Protocolos de medición e notación.

 Manual de calidade: ensaios e equipamentos; instrumentación e calibración.

 Normas sobre soportes, tintas, vernices e colas para a industria gráfica.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 As formas impresoras 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece as características das formas impresoras, tintas, vernices e colas, e deduce a compatibilidade cos demais materiais e co traballo gráfico NO

RA4 - Valora o cumprimento dos criterios de calidade dos materiais, comprobando as súas características SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizáronse os datos do produto gráfico que cumpra producir, os exemplares que haxa que imprimir e a calidade de impresión requirida, en relación coa forma impresora

CA4.1 Analizáronse os procedementos de calidade establecidos pola empresa en relación ao control dos materiais

CA4.2 Seleccionáronse as mostras que se deben controlar de cada lote de material, seguindo as instrucións especificadas nos procedementos de calidade

CA4.3 Preparáronse os equipamentos de medición e ensaio segundo as instrucións definidas nos procedementos de calidade

CA4.4 Realizáronse coa periodicidade establecida os ensaios dos materiais de produción, seguindo as instrucións dos procedementos de calidade, e rexistráronse as medicións nas fichas
correspondentes

CA4.5 Comparáronse os valores obtidos nos ensaios cos estándares de referencia

CA4.6 Comunicáronselle á persoa responsable de calidade os materiais cuxas variables estean fóra das marxes de tolerancia, e achegouse ficha de ensaios

4.5.e) Contidos

Contidos

 Forma offset, forma flexográfica e forma serigráfica: clases, partes, características e formatos. Comportamento das tintas na impresión.

 Procedementos e instrucións de traballo. Protocolos de medición e notación.

 Manual de calidade: ensaios e equipamentos; instrumentación e calibración.

 Selección de mostras: métodos de mostraxe. Representatividade das mostras.

 Rexistro das mostras.

 Equipamentos de medición das características dos soportes, das tintas e os vernices, e das características dos adhesivos.

 Proceso de calibración e mantemento.

 Certificación dos equipamentos de medida.

 Normas sobre soportes, tintas, vernices e colas para a industria gráfica.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Identificación de materiais 18

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os materiais e os provedores máis adecuados, e documenta os datos e as fichas necesarias SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os materiais segundo a súa función, a frecuencia e o provedor

CA1.2 Rexistráronse os materiais nunha base de datos que facilite a accesibilidade e a localización dos produtos, con indicación dos homologados

CA1.3 Arquiváronse e avaliáronse as fichas técnicas dos materiais con claridade, de xeito que se permita a súa localización e o seu uso en condicións de seguridade

CA1.4 Clasificáronse os materiais agrupándoos segundo a súa natureza, a súa función no proceso e as súas calidades

CA1.5 Seleccionáronse os provedores que cumpran as exixencias de certificación requiridas

CA1.6 Realizouse o arquivamento dos materiais, establecendo o seu código de xeito que se manteña unha relación lóxica coa súa especificación e coa súa clasificación

CA1.7 Conformáronse os catálogos de materiais, estruturando os datos sobre especificación, clasificación e codificación de materiais, seguindo un ordenamento lóxico que facilite a súa
consulta e a súa actualización

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fichas técnicas ou follas de datos dos materiais.

 Sistemas de clasificación de materiais gráficos.

 Sistemas de selección de provedores.

 Creación de catálogos de materiais utilizados
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Aprovisionamento de materiais 15

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona o aprovisionamento dos materiais, especificando datos e información SI

RA3 - Planifica as condicións de almacenamento dos materiais de produción, e deseña a organización e as condicións óptimas de conservación SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Elaboráronse as especificacións dos pedidos de compras, incluíndo datos sobre materiais, volumes de compras e estimacións de cantidades e prezos, para realizar a xestión do
aprovisionamento

CA2.2 Actualizouse a información sobre compras e existencias, e interpretouse en relación co proceso gráfico

CA2.3 Xestionouse o consumo de materiais segundo as condicións de utilización, o sistema de impresión e o proceso de acabamento, mantendo un adecuado nivel de existencias

CA2.4 Reflectiuse nos documentos de rexistro a situación de pedidos, existencias de inventarios, suma de adquisicións efectuadas clasificadas, e demais información que posibilite a
adopción de decisións operativas

CA2.5 Asignouse o destino das materias primas na recepción de materiais, e informouse o departamento de produción

CA2.6 Proxectouse o consumo de ligantes e adhesivos, con valoración do histórico de producións ou análise dos ensaios previos

CA3.1 Definíronse as condicións de recepción, almacenamento e distribución dos materiais, de acordo coas normas técnicas, de seguridade, de saúde e de protección ambiental

CA3.2 Deseñouse o rexistro dos ingresos de material gráfico ao almacén, no que consten data de entrega, provedor e probas de inspección

CA3.3 Planificouse o almacenamento do material, tendo en conta o tipo de material, a dimensión, a situación e as condicións das instalacións, os medios de acceso e os equipamentos
necesarios para o traslado de materiais

CA3.4 Deseñouse a organización dos materiais no almacén e os fluxos de entrada e saída optimizados

CA3.5 Establecéronse as condicións óptimas de conservación das materias primas, definindo a temperatura, a humidade e os seus rangos, así como as condicións de ventilación e
iluminación dos materiais gráficos

CA3.6 Realizáronse os rexistros dos resultados da inspección das propiedades críticas periodicamente

4.7.e) Contidos

Contidos

 Aprovisionamento de materiais.

 Realización de pedidos.

 Prazos de entrega.

 Sistemas de entrega.

 Materiais en almacén: existencias, control e rotación.

 Sistemas de información sobre compras e almacén.
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Contidos

 Programación e cálculo do consumo de materiais.

 Sistemas de almacenamento de soportes de impresión: pregos e bobinas.

 Sistemas de almacenamento das tintas, vernices e colas.

 Conservación dos soportes papeleiros e dos soportes plásticos.

 Conservación das tintas e os vernices, e das colas.

 Control de variables: temperatura, iluminación, ventilación e humidade.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Para superar o módulo o estudante debe dominar como mínimo as seguintes actividades e contidos:

- Manexar os formatos comerciais e coñecer as súas características

- Identificar as características básicas do soporte nun produto gráfico

- Os compoñentes do papel. Tipos e características

- Interpretación das normas, os estándares e a metodoloxía que se deben empregar na realización de ensaios.

- Realización dos ensaios e calibración dos dispositivos empregados na realización dos ensaios.

- Estucado e acabados do papel, características.

- Descrición do proceso de fabricación do cartón multicapa e ondulado.

- Tipos de papel máis usuais e as súas características.

- Criterios de selección do papel e análise das propiedades máis relevantes en función das condicións de uso do produto impreso.

- Tipos e características das películas plásticas.

- Tipos e usos dos autoadhesivos.

- Relación das propiedades das tintas cos seus compoñentes.

- O secado da tinta. Fases de secado e tipos. Selección do mecanismo de secado da tinta para a impresión en distintos soportes.

- Relacionar as características da tinta co sistema de impresión.

- Interpretación dos requisitos de calidade das pranchas offset.

- Elementos dunha pantalla. A tea. Tipos e características.

- Materiais utilizados na elaboración do clixé

- Interpretación dos requisitos de calidade dos clixés.

- Comparación das características dun papel reciclado e un papel tradicional.

- Aplicación de normas e estándares de calidade nos materiais.

Criterios de cualificación

Por tratarse Materiais de produción en gráfica dun módulo cunha fase práctica e outra teórica na cualificación que obteña o alumno débese reflectir

esta dobre vertente, e a nota final será a media das súas notas de teoría e práctica. Ademais, cada unha destas notas é á súa vez obtida facendo a

media de distintos aspectos con diferente ponderación segundo a súa importancia en cada avaliación-  unidade didáctica.

Entrega de tarefas: Cada tarefa terá unha data de entrega marcada dende o inicio, non se admiten tarefas entregadas fora de data, as tarefas so

se poden entregas na aula virtual seguindo as directrices marcadas. As tarefas non entregadas terán unha cualificación de 0.

O 100 % da cualificación será a obtida nas probas obxectivas, tanto escritas como prácticas, que se propoñan, distribuído do seguinte xeito:

- 40%  Exame teórico. Unha proba tipo test e de cuestións curtas na que o alumno demostrará os coñecementos dos contidos

        - 10%  Traballos : Individuais e grupais que se proporán ao longo do curso

        - 10%  Cuestionarios: Realizaranse cuestionarios relacionados cos contidos que se vaian traballando ó longo de cada unidade didáctica

        - 40%  Prácticas: -exame práctico : (30%) Realización dun ensaio a sorteo de entre os feitos na clase

              -librea de prácticas:(70%) Entrega dunha memoria das prácticas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Para superar o módulo o estudante debe acadar unha nota final  de 5 ou superior, como suma das notas das diferentes ferramentas empregadas

na avaliación, tendo que acadar como mínimo un 40% da nota en cada unha das ferramentas de avaliación

A nota final do módulo será a media aritmética das tres avaliacións, sempre que acade un 5 ou máis en cada unha delas.

NOTA=Exame Teórico(4 puntos)+Cuestionarios(1 punto)+Traballos(1 punto)+Práctica(4 puntos)

Criterios de corrección:

Exame teórico: preguntas test: Nota= Acertos - (Erros/3)

                            Cuestións (valoración reflexada no enunciado se o valor e distinto de 1)

Exame práctico: Valoración sinalada na proba que conterá alomenos os seguintes apartados de cualificación: Identificación e preparación do

instrumental adecuado, Realización do ensaio seguindo o procedemento , Obtención de resultados e valoración dos mesmos.

Memoria das prácticas:

A correcta presentación da librea con todos os ensaios descritos (0-1 p)

O índice correcto (0-1 p)

Os recursos empregados nos ensaios  (0-1 p)

A realización de esquemas, gráficos ou imaxes que clarifiquen os resultados e a realización dos ensaios(0-1 p)

O resultado correcto obtido no ensaio realizado(0-1p)

Conclusións do ensaio en función do desenvolvemento do ensaio e dos resultados obtidos(0-2p)

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O longo do curso:

Cando un estudante non poida realizar algunha práctica, poderá facela na data que se marque en cada trimestre para repaso dos ensaios.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

Durante o periodo de recuperación no mes de xuño:

Cada alumno de maneira individual realizará tarefas de recuperación dos resultados de aprendizaxe non acadados, estas actividades poderán ser

a realización de probas no laboratorio , traballos que reforzen os contidos ou probas escritas

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O estudante que perda o dereito a avaliación continua terá que presentarse no período da avaliación final para realizar unha proba práctica de

catro ensaios elixidos polo profesor entre os ensaios feitos durante o curso(40% da nota), e unha proba teórica dos contidos do módulo(60% da

nota)con preguntas tippo test e de resposta curta.

Para superar o módulo o estudante debe acadar unha nota final  de 5 como suma das notas das diferentes ferramentas empregadas na avaliación,

tendo que acadar como mínimo un 40% da nota en cada unha das ferramentas de avaliación

No caso que a proba práctica non se poida levar a cabo no laboratorio dita proba será reemprazada por un cuestionario dos ensaios programados

do curso.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O seguimento da programación farase segundo se establece na aplicación de programacións didácticas

A avaliación da propia práctica docente farase mediante unha enquisa de satisfacción os alumnos de xeito trimestral.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase durante a primeira semana de clase mediante unha proba escrita individual a cada estudante que permita obter datos respecto a súa

situación previa, tanto en canto aos seus coñecementos como a súa actitude.

Os datos obtidos contrastaranse cos obtidos polos outros docentes na sesión de avaliación inicial.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A fin de determinar a existencia no grupo de alumnos/as con necesidade de apoio educativo, o equipo docente do ciclo superior de Deseño de

publicacións impresas e multimedia realizará unha reunión inicial nos primeiros quince días do curso para intercambiar a información obtida nas

correspondentes avaliacións iniciais así como a información que resulte do exame dos expedientes dos alumnos/as realizada polo titor ou titora do

grupo segundo as indicacións da xefatura de estudos.

Nesa reunión inicial adoptaranse decisións respecto ás medidas de reforzo educativo que se consideren oportunas prestando especial atención a:

¿ Dificultades de relación interpersoal.

¿ Dificultades de atención.

¿ Problemas auditivos.

¿ Problemas visuais.

¿ Dificultades de lectura.

¿ Dificultades de comprensión, tanto oral como escrita.

¿ Dificultades no cálculo numérico.

¿ Faltas de asistencia sen xustificar.

No caso de que se detecten necesidades que excedan do simple reforzo, trasladarase ao departamento de Orientación a correspondente solicitude

de informe psicopedagóxico e os apoios necesarios para a realización de adaptacións non significativas segundo os modelos utilizados no centro.

De todos os xeitos, o equipo docente manterá reunións mensuais nas que se fará un seguimento de cada alumno/a e se adopten as medidas

necesarias para a súa correcta atención.

Prestarase especial atención aos resultados da primeira avaliación e, de ser preciso, adoptaranse as medidas correctoras e de adaptación

curricular non significativa que se consideren oportunas.

As adaptacións curriculares que se propoñan irán dirixidas a corrixir as deficiencias, se se trata de dificultades da aprendizaxe, e permitir que o

estudante acade os resultados da aprendizaxe correspondentes aos contidos do currículo do ciclo superior de Deseño e Produción Gráfica, e no

caso de deficiencias orgánicas procurarase establecer os mecanismos oportunos para facilitar o acceso ás ferramentas de traballo segundo as

indicacións do departamento de Orientación.

No caso en que non sexa posible facer as adaptacións que garantan a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente
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elaborará un informe detallado que se entregará na xefatura de estudos para a súa tramitación ao equipo psicopedagóxico específico.

No seu caso, proporase ao estudante, a través do departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A formación profesional non ten unicamente un enfoque laboral; dentro da filosofía de formación para a vida consideramos que os contidos

adáptanse á realidade cotiá cando abarcan os tres eidos de formación persoal, social e laboral, de aí que se busque este enfoque xa especificado

no Proxecto Educativo do centro.

Así, a formación teórico-práctica propia dos contidos do ciclo refórzanse con contidos transversais entre os que cabe subliñar:

¿ A importancia dos produtos gráficos na vida cotiá

¿ As novas tecnoloxías e a súa influenza na comunicación gráfica.

¿ O cambio de hábitos de lectura: do impreso en papel ao dixital.

¿ A globalización e a súa influenza no produto gráfico.

¿ A importancia do coidado do medio ambiente

¿ A conciencia ecolóxica e de reciclaxe dos produtos gráficos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Está prevista a realización de dúas visitas dos alumnos/as do ciclo a empresas do sector para acercar ao alumno/a a realidade empresarial do

sector e completar a súa formación.

10.Outros apartados

10.1) Recursos bibliográficos

Recursos bibliográficos:

Materiales de producción en las Artes Gráficas                                                 Aral

El papel y otros soportes de impresión                                                                 Fundacio industries grafiques

Tintas y barnices para artes gráficas                                                                 Fundacio industries grafiques

Todo lo que el impresor debe saber acerca del papel                                         GATF

Especificaciones de impresos y materiales para reducir costes                 RCC

Características del papel                                                                                         Tecnoteca

Análisis de las propiedades del papel                                                                  RCC

La plancha offset                                                                                                          Tecnoteca

Non se utilizará ningún libro de texto para este módulo, facilitándose apuntamentos por parte do docente a través da aula virtual.
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